
Wilnis wedstrijd Siemens – Heineken  20 mei 2015 

Woensdag 20 mei was het weer zover, voor de achtste keer speelden de golfclubs van Siemens en Heineken 

tegen elkaar. Siemens had deze keer de organisatie en had alles goed georganiseerd. De hele week was het 

weer al onbestendig geweest en ook voor vandaag zag het er aanvankelijk niet zo goed uit. De weergoden 

waren ons echter goed gestemd want tijdens de wedstrijd scheen het zonnetje en bleef het grotendeels 

droog. Wel stond er een flink windje wat het spelen op sommige holes extra moeilijk maakten met name als 

je over water moest spelen. We waren met totaal 38 spelers verdeeld over 20 Siemens en 18 Heineken 

verdeeld over 10 flights. We mochten starten op hole 1 en hole 10 en zodoende waren binnen vrij korte tijd 

alle mensen in de baan en hoefden we aan het einde van de dag ook niet zo lang te wachten tot iedereen 

binnen was.  De longhitters (Jan en Jack) kwamen uit de Siemens geleding maar de nearies (dame en heer) 

waren voor Heineken (Lea en Piet). De dagscores zaten vrij dicht op elkaar waarbij Jan van Velden van 

Siemens de meeste punten haalden (34). Fred Waij, Jan Borkus en Jack van Hove waren tweede met 33 

punten en derde met 32 punten was Ron Pannen.  Gefeliciteerd allemaal . 

 

De beide golfverenigingen hadden hun best gedaan om de prijzenpot te vullen, want voor iedereen was er 

prijs en bovendien kreeg iedereen een Heineken “Hazes” hoedje en een Wieckse 0.0 bidon mee naar huis.   



Het was weer een erg gezellige golfdag waarbij iedereen het super naar zijn zin had.  Siemens bij deze 

bedankt voor de organisatie.  

De volgende Heineken golfdag is zaterdag  27 juni op Edda Huzid. Daarnaast gaan 11 en 12 juni 15 spelers 

naar Krefeld om een 2 daagse wedstrijd te spelen. In juli staat in principe geen wedstrijd gepland echter we 

zijn bezig om toch nog een extra oefenpot te organiseren op Bentwoud. Deze zal op woensdag 15 juli 

gespeeld worden op Bentwoud. Het wordt een 18 holes wedstrijd die zal starten om 16.30 uur. Reserveer 

hem in je agenda als je mee wilt spelen. Binnenkort zal de wedstrijd op de speelkalender worden 

toegevoegd en kan je je hier inschrijven. 

Inschrijven voor alle wedstrijden kan via onze vernieuwde website: 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 

Tot de volgende wedstrijd, 

Hans Noordermeer 

31 mei 2015  
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